
คําถาม - คําตอบ 
หมวดความหมาย แนวคดิเกี่ยวกับวสิาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชมุชน 

 
1. วสิาหกิจชมุชนคืออะไร 
 
ตอบ : ไดมีผูทรงคุณวุฒิใหความหมายของคําวาวิสาหกิจชุมชน แตกตางกันออกไป ดังนี้ 

ดร.เสรี  พงศพิศ ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมวิสาหกิจชุมชน ไดใหความหมายของ “วิสาหกิจชุมชน” 

วาคือ การประกอบการเพื่อการจัดการทุนของชุมชน โดยคนในชุมชนอยางสรางสรรคเพื่อตอบสนองการพึ่งพา

ตนเองและความพอเพียงของครอบครัวและชุมชน 

วิชิต  นันทสุวรรณ  มูลนิธิหมูบาน ไดใหคําจํากัดความของ”วิสาหกิจชุมชน” วา หมายถึง  

การประกอบการ ซึ่งรวมถึงกระบวนการคิด การจัดการผลผลิต และทรัพยากรทุกข้ันตอน โดยภูมิปญญาของ

องคกรชุมชนหรือเครือขายองคกรชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเรียนรูของชุมชน ซึ่งมิไดมี

เปาหมายเพียงเพื่อสรางกําไรทางการเงินเพียงอยางเดียว แตรวมถึงกําไรทางสังคม ไดแก ความเขมแข็งของ

ชุมชนและความสงบสุขของสังคมดวย  

วิสาหกิจชุมชน จึงมีความหมายครอบคลุมกิจกรรมดังตอไปนี้ 

1. การแปรรูปหรือการพัฒนาผลิตภัณฑจากผลผลิตของชุมชน เปนกิจกรรมที่ตอเนื่องจากการ 

ผลิตการเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองและเพิ่มมูลคาผลผลิตการเกษตรขององคกรชุมชน หรือเครือขายชุมชน 

 2. การพัฒนาผลิตภัณฑจากทรัพยากรและภูมิปญญาของชุมชน เชน เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ไวนผลไม

พื้นบาน การแปรรูปพืชผักผลไมพื้นบานรปูแบบตาง ๆ ผลิตภัณฑยาสมุนไพร ผลิตภัณฑหัตถกรรมพื้นบาน 

แหลงทองเที่ยว พพิิธภัณฑชมุชน เปนตน 

 3. การพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองการพึ่งพาตนเองขององคกรชุมชนและเครือขายองคกรชมุชน 

เชน น้ําปลา ปุย เครื่องมือ เครื่องใช อาหารและยาสมนุไพร เปนตน 

 4. การพัฒนาระบบการตลาด การบริการและสวัสดิการชมุชน เชน รานคาชุมชน รานคา(ตลาด)ชุมชน 

ศูนยสุขภาพพืน้บาน เปนตน 

 สวนความหมายของ “วิสาหกิจชุมชน” ตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกจิชุมชน พ.ศ. 2548 

หมายความวา กิจการของชมุชนเกี่ยวกับการผลิตสินคา การใหบริการหรือการอื่น ๆ ที่ดําเนินการโดย        

คณะบุคคลที่มีความผกูพนั มีวถิีชีวิตรวมกันและรวมตวักันประกอบกจิการดังกลาว ไมวาจะเปนนติิบุคคล     

ในรูปแบบใดหรือไมเปนนิติบุคคล เพื่อสรางรายไดและเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหวาง

ชุมชน ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกาํหนด ฉะนัน้หมายความวา การจะเปนวิสาหกจิชุมชน

เพื่อขอรับการสนับสนนุ สงเสริมตามพ.ร.บ.ฉบับนี้ไดนัน้ วิสาหกิจชุมชนนัน้ตองมีลักษณะตามความขางตน 
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และตองมีลักษณะเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน เร่ืองคุณสมบัติและหลักเกณฑ

ของวิสาหกิจชุมชน ดงันี ้ 

 1. เปนกิจการที่เกีย่วกับการผลิตสินคา การใหบริการ หรือการอื่น ๆ ทีท่ําใหเกิดการพัฒนาและแกไข

ปญหาของชมุชน 

 2.เปนกจิการที่ดําเนินการ หรือประสงคจะดําเนนิการรวมกนัในชมุชน โดยคณะบคุคลที่เปนนิติบุคคล 

หรือไมเปนนิติบุคคล และประกอบดวยสมาชิกที่อยูรวมกนัในชุมชนไมนอยกวา 7 คน โดยบุคคลดังกลาวตองไม

อยูในครอบครัวเดียวกัน 

 3. เปนกิจการที่มีวัตถุประสงคเพื่อสรางรายไดเพื่อการพึง่พาตนเองและเพื่อประโยชนสุขของคนใน

ชุมชน 

 4. เปนกิจการที่ไมขัดตอกฎหมาย ความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 
2. วสิาหกิจชมุชนเกี่ยวของกับการจัดการทนุของชุมชน ทนุของชมุชนหมายถงึอะไรบาง 
 
ตอบ : ทุนของชุมชนมีทั้งทนุที่เปนเงินและทนุที่ไมเปนเงิน ซึ่งทุนที่ไมเปนเงนิ ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ 

ดิน น้าํ ปา ความรู ภูมิปญญา ทกัษะตาง ๆ ประเพณ ีวฒันธรรม ความเปนพี่เปนนอง ความไวใจกันของชุมชน 

เครือขายความสัมพนัธของสมาชิกชมุชน 

 
3. ประเภทของวิสาหกิจชมุชนมีกี่ประเภท อะไรบาง 
 
ตอบ : วิสาหกิจชุมชน จะแบงออกเปน 2 ประเภทหลกั ไดแก 

1. วิสาหกิจชุมชนพื้นฐาน  คือ วิสาหกิจชุมชนที่เนนการผลิตเพื่อพึง่พาตนเองแบบพอเพียง 

โดยจะเปนการผลิตเพื่อการกินการใชในครอบครัวหรือในทองถิน่ ไดแก ขาว อาหาร สมุนไพร ปุย ของใช 

(หมายถึง แชมพู น้ํายาลางจาน น้ํายาซักผา สบู) ซึ่งชาวบานทั่วไปจะสามารถทําไดในชีวิตประจําวัน 

 2. วิสาหกิจชมุชนกาวหนา คือ วิสาหกิจชุมชนที่มกีารผลติสินคาทีม่ีลักษณะเฉพาะตัว มีสูตรเด็ด 

เคล็ดลับ หรือมีเอกลักษณเฉพาะทองถิ่น มีการผลิตไดมาตรฐาน สามารถนาํไปจําหนายแขงขนักบัผลิตภัณฑ

หรือสินคาในตลาดทั่วไปได 

 
4. องคประกอบหลัก ๆ ของวิสาหกิจชมุชนมีอะไรบาง 
 
ตอบ : องคประกอบของวิสาหกจิชุมชนทีค่วรมี คือ 

1. ชุมชนเปนเจาของและเปนผูดําเนินการเอง แตอยางไรก็ตาม คนนอกชุมชนอาจจะเขามารวม 

ถือหุนเพื่อการมีสวนรวมได แตจะตองไมใชหุนใหญที่จะมีอํานาจในการตัดสินใจ 
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 2. ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน ทัง้นี ้อาจจะมีการนําวัตถุดิบมาจากภายนอกมาใชใน

กระบวนการผลิตได แตจะเนนการใชทรัพยากรในทองถิน่ใหมากที่สุด 

 3. ริเร่ิมสรางสรรคเปนนวัตกรรมของชุมชน  

4. มีการผสมผสานความรู ภูมิปญญาทองถิน่กับความรู ภูมิปญญาสากล  

 5. มีการดําเนนิการแบบบูรณาการ โดยมกีารดําเนินการในหลาย ๆ กจิกรรมที่ประสานและเกื้อกูลกัน 

และเชื่อมโยงกิจกรรมตาง ๆ อยางเปนระบบ 

 6. มีกระบวนการเรียนรูเปนหัวใจของกระบวนการพฒันาวิสาหกจิชุมชน  

 7. มีเปาหมายอยูที่การพึง่ตนเองกอนเปนอันดับแรก และสําคัญที่สุดของวิสาหกจิชุมชน 
 

5. จุดเริ่มตนของการเกิดวิสาหกิจชุมชนจะเริ่มตนอยางไร เกี่ยวของกบัการทําแผนแมบทชุมชน 
อยางไร 

 
ตอบ : วิสาหกิจชุมชนจะเกดิจากการเรียนรูและการจัดการ เร่ิมจากการวิเคราะหปญหาและความตองการ

ของคนในชุมชนกอน เพื่อคนหาศักยภาพของตนเองและพัฒนาศักยภาพดังกลาวไปสูการพึง่พาตนเอง ดังนั้น การทํา

แผนแมบทชุมชน จงึมีความเกี่ยวของกับการเกิดวิสาหกจิชุมชนอยางมาก เนื่องจากแผนแมบทชุมชน คือ แผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ที่ชุมชนรวมกันพัฒนาขึน้โดยกระบวนการเรียนรูที่ทาํใหเขาใจศักยภาพของทนุชุมชนที่

มีอยูอยางแทจริง และหาแนวทางที่จะพฒันาทนุดังกลาวไปสูการพึ่งพาตนเองแผนแมบทชุมชน ไมไดเกิดขึ้นจากการ

นั่งคิดกนัเองหรือการที่คนในชุมชนมาประชุมพูดคุยถงึปญหาและความตองการของชุมชนกนัแค 2 – 3 ชั่วโมง  

แลวจะไดแผนแมบทชุมชนออกมา แตจะตองเปนแผนที่เกิดมาจากการรวบรวมและวเิคราะหขอมูลเกี่ยวกับชุมชน 

สถานการณตาง ๆ ที่จะมีผลกระทบตอวถิชีุมชน ขอมูลประวัติความเปนมาของชุมชนทรพัยากรธรรมชาติ และ 

ภูมิปญญา ปญหาและความตองการที่แทจริงของชมุชนวามีอะไรบาง  

 
  6. การที่จะทาํใหชุมชนเขมแข็งไดควรจะทําอยางไรบาง 
 
  ตอบ : การทีจ่ะทาํใหชุมชนเขมแข็งและพึ่งพาตนเองได จําเปนตองคํานึงถึง 4 เร่ืองสําคัญ คือ 

  1. รวมใจ หรือรวมใจใหเปนหนึง่ คือการมเีปาหมายหรือเปาประสงคทีช่ัดเจนรวมกันวา ทุกคนในชมุชน

ตองการแกไขปญหาที่เกิดขึน้ของชุมชน เปนการตั้งใจรวมกนัเพื่อแกปญหา ไมใชตางคนตางอยู ตางคนตางทํา   

  2. รวมคิด หรือมีหลักการรวมกัน มีวธิีคิดและวิธีการเหมอืนกนัวา การแกไขปญหาตองมีการเรียนรู มี

การศึกษาขอมูลของชุมชน คนหาทนุของชุมชน และหาทางพึง่ตนเองจากทุนของตนเอง ทนุภายในชุมชน

มากกวาจะพึง่พาภายนอกอยางเดียว ชุมชนจะตองเหน็ดวยใหเปนไปในทิศทางเดียวกันกอน แลวจงึทาํแผน

ชีวิตของชุมชนโดยชุมชนเอง ไมใชใหคนอืน่มาเก็บขอมลูเอาไปทําแผน แลวมาสัง่ใหชาวบานทาํตามแผนนั้น 
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  3. รวมมือ ชุมชนจะตองรวมมือกัน ไมใชหนาที่ของผูนําชุมชนหรือคนเพียงกลุมหนึง่กลุมใดเทานัน้ ทุก

คนจะตองมีสวนที่จะรับรูเร่ืองราวตาง ๆ ตั้งแตตน แลวรวมมือกนัสํารวจ จัดทําขอมลูของครอบครัวและของ

ชุมชนดวยกนัเพื่อใหเกิดเปนภาพรวมและหาทางออกดวยกัน  

  4. รวมแรง มีการแบงบทบาทหนาที่กนัใหชัดเจน มกีารจัดระบบการทาํงานรวมกนั เพื่อใหเกิดการ

ประสานงานกบัฝายตาง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ระหวางชมุชนและเครือขาย ถาเกิดระบบการจัดการที่ดี การ

พัฒนาก็จะเกดิขึ้นไดอยางยัง่ยนื 
 
  7. วสิาหกิจชมุชนเนนเรื่องใดมากทีสุ่ด 
 
  ตอบ  : เนนวธิีการคิดและกระบวนการเรียนรูของชุมชนใหสามารถจัดการตนเอง ชุมชน  และ 

ทรัพยากรทีม่อียูไดอยางสรางสรรค เพื่อสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมใน 

ชุมชน ใหสามารถพึง่พาตนเองไดอยางยั่งยืนกอน 
  

  8. วสิาหกิจชมุชนเนนเพียงเรื่องใหชุมชนพึ่งพาตนเองไดเทานั้นหรือไม อยางไร 
 

 ตอบ : ไมใชเพียงเทานัน้  เพราะตามแนวทางวิสาหกิจชุมชนเพื่อจะนําไปสูการพึ่งพาตนเองได 

อยางยั่งยืนไดนั้น   ในขั้นแรกจะตองใหเกดิการพึ่งพาตนเองในระดับครอบครัว และชุมชน เสียกอน  หากแตเมือ่

วิสาหกิจชุมชนมีความเขมแข็ง และมีความพรอม ก็จะนาํไปสูการแขงขันในขั้นที่สูงขึ้นตอไปในอนาคต 
 
9. วสิาหกิจชมุชนเกีย่วของกับเศรษฐกจิชุมชนอยางไร 

 
 ตอบ : เปนแนวทางในการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจใหกับชุมชน เนื่องจากวิสาหกิจ 

ชุมชนเปนการพัฒนาขีดความสามารถของคนในชุมชนในการจัดการทรัพยากรและทนุของชุมชน ใหเกิด

กิจกรรมทางเศรษฐกิจทีห่ลากหลาย  เพื่อแกไขและพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนใหดีข้ึน 

 
  10. วิสาหกจิชุมชนจะชวยแกปญหาใหประเทศชาติไดอยางไร 
 

ตอบ : สังคมที่มีฐานเศรษฐกิจชุมชนที่มัน่คง ยอมมีความเขมแข็ง ซึง่วสิาหกจิชุมชนจะชวยสรางความ

เขมแข็งใหกับระบบเศรษฐกจิชุมชน ทาํใหเศรษฐกิจชุมชนในระดับฐานรากใหญและมีความมั่นคง ดังนัน้ เมื่อ

ระบบเศรษฐกจิฐานรากดี เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก็จะดีไปดวย 
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11. วิสาหกจิชุมชนเกีย่วของกับโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภณัฑ (OTOP) อยางไร  
 
ตอบ :  โครงการหนึ่งตาํบลหนึง่ผลิตภัณฑ (OTOP) จะเนนทีก่ารผลติผลิตภัณฑ แลวคัดเลือกสินคา

หรือผลิตภัณฑที่ดีเดนของตําบลนัน้ออกมาจําหนายสูทองตลาด ซึ่งการผลิตจะมุงในเรื่องของการผลิตเพื่อการ

แขงขันกับตลาดภายนอก เพื่อใหเกิดรายไดและกําไร สวนวิสาหกิจชุมชนเปนการรวมกลุมของคนในชุมชนใน

การประกอบกจิการ ไมวาจะเปนการผลิตสินคา การใหบริการ หรือการอื่น ๆ ซึง่เริ่มจากใหชมุชนมีระบบคิด 

ระบบการจัดการที่ชัดเจนวา อะไรที่จะทาํเพื่อกินเพื่อใช และอะไรที่เหลือกินเหลือใช ซึ่งเปาหมายแรกจะเปน

การผลิตเพื่อการบริโภคและอุปโภคในครอบครัวและในชมุชนเปนหลกักอน เปนการพึ่งพาตนเองระดับ

ครอบครัวและชุมชนเพื่อใหเกิดความยั่งยนื และเมื่อชุมชนมีความเขมแข็ง และสินคาเปนทีน่ิยมของตลาด

ภายนอกก็จะนําไปสูการผลิตเพื่อการแขงขันในอนาคต 

 
12. วิสาหกิจชุมชนเกี่ยวของกับกลุมแมบานเกษตรกร กลุมเกษตรกร และสหกรณ 

อยางไร 
 

ตอบ :  OTOP  SMEs กลุมเกษตรกร  กลุมแมบานเกษตรกร  และสหกรณ  เปนการดําเนนิการที่

มุงเนนในเรื่องของรายได และกําไรเปนหลกั เปนการผลติเพื่อการแขงขันกับตลาดภายนอก ตางจากวิสาหกิจ

ชุมชน ซึ่งเปาหมายแรกเปนการผลิตเพื่อการบริโภคและอุปโภคในชุมชนเปนหลกั เปนการพึ่งพาตนเองในระดับ

ครอบครัวและชุมชน โดยจะคํานึงถึงความสมดุลในระบบนิเวศนทางสงัคมและสิ่งแวดลอมเพื่อใหเกิดความ

ยั่งยนื และเมือ่มีความเขมแข็ง มีความพรอม และสินคาเปนทีน่ิยมของตลาดภายนอกก็จะนําไปสูการผลิตเพื่อ

การแขงขันตอไปในอนาคต 

 
13. วิสาหกิจชุมชนแตกตางจากธรุกิจชุมชน  และอุตสาหกรรมชุมชนอยางไร 

 
 ตอบ :  ตางกนั วิสาหกิจชุมชนไมไดเนนทีก่ารประกอบการเพื่อใหไดกาํไรสูงสุด แตจะเนนที ่

การลดคาใชจาย  การสรางรายไดใหแกสมาชิก  และคนในชุมชนใหพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน 

 
14. กิจการที่มีเจาของเพียง 1-2 คน แตมีการจางแรงงานของคนในชุมชนใหดําเนินการผลิต

สินคา  ถือวากิจการนี้เปนวิสาหกิจชุมชนหรือไม 
 

 ตอบ  :  
1. ไมถือวาเปนวิสาหกิจชุมชน เนื่องจากไมไดเปนการรวมตัวของคนในชุมชน เปนเพียง 

การจางแรงงาน ของคนในชมุชน เพื่อการผลิตสินคา  ซึ่งอาจจาํหนายในชุมชนหรือนอกชุมชนก็ได 



 6

2. ตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน เร่ือง คุณสมบัตแิละหลักเกณฑของ 

วิสาหกิจชุมชนกําหนดไววา กิจการที่เปนวิสาหกิจชุมชน จะตองเกิดจากการรวมตวักันของบุคคลตั้งแต 7 คน

ข้ึนไป ที่มีความผูกพนัและมวีิถีชีวิตรวมกนั ดังนัน้ กิจการที่มีเจาของเพยีง 1-2 คน ถือวาไมใช  

 
15. กิจการประเภทใดบางทีเ่ปนวิสาหกจิชุมชน 
 

 ตอบ : กิจการประเภท การผลิตสินคา การใหบริการ หรือการอื่นๆ ที่ดําเนินการโดยคณะบุคคล 

ที่มีความผูกพนั มีวิถีชวีิตรวมกัน และรวมตัวกันประกอบกิจการดังกลาว ไมวาจะเปนนิติบุคคลหรอืไมเปนนิติ

บุคคล เพื่อสรางรายไดและเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหวางชมุชน 
 

16. ตลาดสนิคาวสิาหกิจชุมชนเปนอยางไร 
 

 ตอบ :  ตลาดสินคาวิสาหกจิชุมชน จะแบงออกไดเปน 2 ระดับ คือ 

1. ตลาดภายในชุมชน จะเปนการผลิตสนิคาอุปโภคและบริโภคเพื่อใชในชีวิตประจาํวนั 

เปนหลกั โดยจะเนนเพื่อใชในครอบครัว มกีารจําหนายในชุมชน หรือระหวางชุมชนที่เครือขาย 

  2. ตลาดภายนอกชุมชน  หากมีสินคาหรือผลิตภัณฑทีม่ีคุณลักษณะเฉพาะที่ดี มีคุณภาพ 

สามารถจะพฒันานําออกจาํหนาย แขงขนัสูตลาดภายนอกตอไป 

 
17. ผูประกอบการวิสาหกจิชุมชนหมายความวาอยางไร 

 
 ตอบ :  หมายถึง  ผูประกอบกิจการของชมุชนเกีย่วกบัการผลิตสินคา  การใหบริการ  หรือการ 

อ่ืนๆ  ที่ดําเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพนั  มีวิถชีีวิตรวมกนั  และรวมตัวกนัประกอบกิจการดังกลาว  

ไมวาจะเปนนติิบุคคลหรือไมเปนนิติบุคคล  เพื่อสรางรายไดและเพื่อการพึง่พาตนเองของครอบครัว ชุมชน  

และระหวางชมุชน 
 

18. เครือขายวิสาหกิจชุมชน  หมายความวาอยางไร 
 

 ตอบ : เครือขายวิสาหกิจชุมชน หมายความวา คณะบุคคลที่รวมตัวกันโดยมีวัตถปุระสงคใน 

การทาํกิจกรรมอยางหนึ่งอยางใดเพื่อประโยชนในการดําเนนิงานของวิสาหกจิชุมชนในเครือขาย  
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19. เครือขายวิสาหกิจชุมชนมีกี่ประเภท อะไรบาง 
 

 ตอบ :  เครือขายวิสาหกิจชุมชน มี 2 ประเภท ไดแก  

1. เครือขายภายใน เปนเครือขายที่มกีารจดัความสัมพันธในระดับหมูบาน ตําบล 

2. เครือขายภายนอก เปนเครือขายที่มีการจัดความสัมพันธในในระดบัอําเภอจังหวดั  

ภาค แตทั้งนี้ เครือขายวิสาหกิจชุมชนตาม พ.ร.บ.สงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 ที่จะขอรับการจดทะเบียน 

ไมไดหมายความถงึเฉพาะวสิาหกจิชุมชนที่เปนเครือขายกันเองเทานัน้ แตยงัหมายรวมถึง บุคคล หางหุนสวน 

หรือบริษัทที่มสีวนชวยเหลือ เกื้อกูลใหการดําเนนิงานของวิสาหกจิชุมชนประสบผลสาํเร็จอีกดวย 
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